
Vejledning til gave- og betalingspolitik, betalt over kirkekassen 
Som vedtaget i provstiudvalget for Falster provsti 8. september 2015 

Foranlediget af revisionsbemærkninger til årsregnskaber i menighedsrådene i Falster Provsti vedr. gaver og 

betaling for deltagelse i arrangementer har Provstiudvalget 16. marts 2015 spurgt til grundlaget for disse 

bemærkninger. I sit svar 19. marts 2015 anfører revisor forskellige kilder, således økonomilovens § 2 samt en 

fortolkning af denne, henstilling fra Rigsrevisionen og korrespondance med Landsforeningen af Menigheds-

råd som grundlag for sine vurderinger. Disse fortolkninger og skøn forekommer dog ikke bindende. 

Provstiudvalget anerkender, at der skal være regler for – og kontrol med - ved hvilke lejligheder, til hvem og 

for hvilke summer, der gives gaver. Ud fra de svar til PU fra menighedsrådene, som revisor har haft anmærk-

ninger til, forekommer det dog udvalget, at der i de pågældende tilfælde er skønnet konkret og ansvarligt, og 

efter en mangeårig, udbredt og ensartet praksis. 

Set i lyset af ovennævnte og ud fra det ubestemte grundlag for revisorbemærkningerne, finder udvalget, at 

den af revisor anlagte politik på området er unødigt restriktiv og kan forekomme demotiverende for det fri-

villige, ulønnede arbejde, som udføres. 

I det nedenstående skal provstiudvalget derfor tilkendegive, hvilke niveauer, lejligheder mv. for gaver og gra-

tis deltagelse, det umiddelbart vil kunne godkende. Udvalget forudsætter, at gældende regler for indberet-

ning og oplysning til SKAT overalt følges. Herunder, at menighedsrådet skal indberette skattepligtig gave til 

SKAT. Medarbejderen skal på sin side oplyse beløbet på årsopgørelsen. 

Gaver til medarbejdere  
Julegaver betragtes som et led i personaleplejen. Max 200 kr. Der gives Ikke gaver til rådsmedlemmer. 

Medarbejderes runde fødselsdage. 

PROVSTIUDVALGET: Der kan gives maks. 800 kr. ved runde fødselsdage, dvs. 50, 60, 70 år. 

SKAT om ovenstående: Kontantgaver og gavekort, der kan byttes til kontanter, er skattepligtige. For beløbs-

grænser og særregler, se SKAT’s hjemmeside: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1788630&vId=0. 

Medarbejderes jubilæer: 

PROVSTIUDVALGET: Der kan gives gaver på maks. 50 kr. gange antallet af år ved 25, 35, 40, 45 og 50 års an-

sættelse, f. eks: 40 årsjubilæum: 40 år gange 50 kr. = 2.000 kr. 

Afsked 500 kr.; Som ovenfor, når afsked falder efter 25 hhv. 40 år. 

Gaver til menighedsrådsmedlemmer: 
Julegaver: ingen 

Runde dage og jubilæer: Det halve af, hvad der gælder for merarbejdere. 

Betaling for deltagelse 
Ægtefællers deltagelse i arrangementer som en påskønnelse af familiens engagement: Den årlige studietur 

for menighedsråd, hvor en sådan forefindes. Lukkede sociale arrangementer F. eks. sammenkomst for me-

nighedsrådsmedlemmer og ansatte). 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1788630&vId=0

